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   األوىلالدفعة  --(الثالثة) املرحلة 

 

 مسلسل اسم العامل المحافظة

 إبراهيم توفيق حصانين هليل اإلسكندرية
1.  

 إبراهيم عباس محمد سيد احمد اإلسكندرية
2.  

 السيد نوارة دإبراهيم عبد الحمي اإلسكندرية
3.  

 عالم مرتضى عالم إبراهيم اإلسكندرية
4.  

 ابراهيم قطب عيسى قطب اإلسكندرية
5.  

 ابراهيم محمد الدسوقى حسب النبى اإلسكندرية
6.  

 ابراهيم مرشدى ابراهيم الطلياوى اإلسكندرية
7.  

 احمد ابراهيم ابوالعينين شحاتة اإلسكندرية
8.  

 احمد حسانين عبدالجواد حسانين اإلسكندرية
9.  

 ناحمد سعيد محمد بدرا اإلسكندرية
11.  

 احمد عبدالعزيز احمد ابو عرب اإلسكندرية
11.  

 احمد عبدالعزيز احمد الصاوى اإلسكندرية
12.  

 اإلسكندرية
 احمد عبدالقوى محمد جاب هللا

13.  

 احمد على محمد ابراهيم ابوشوشه اإلسكندرية
14.  

 احمد مبروك عبدالحليم اإلسكندرية
15.  

 احمد محمد احمد زقزوق اإلسكندرية
16.  



 د سيد احمد حمامةاحمد محم اإلسكندرية
17.  

 احمد محمد عبدالباعث البسومى اإلسكندرية
18.  

 احمد محمود ابراهيم ابراهيم عمارة اإلسكندرية
19.  

 اشرف عبدالقادر عبدالرحمن اإلسكندرية
21.  

 اشرف مصطفى عبدالمطلب مصطفى اإلسكندرية
21.  

 انور السيد ابراهيم موسى اإلسكندرية
22.  

 ايمن احمد مصطفى محمد اإلسكندرية
23.  

 تامر حامد عبدالرازق الفحل إلسكندريةا
24.  

 تامر على عبدالعزيز عيد اإلسكندرية
25.  

 جابر عبدربه على الشرقاوى اإلسكندرية
26.  

 جمال جمعة مصطفى فايد اإلسكندرية
27.  

 جمال عبدهللا مصباح السعودى اإلسكندرية
28.  

 جمعة ابراهيم محمود سعد اإلسكندرية
29.  

 جمعة حسن ابراهيم محمد اإلسكندرية
31.  

 جمعة محمد عامر حسن اإلسكندرية
31.  

 حامد محمد عبدالعزيز حمادة اإلسكندرية
32.  

 حجاج محمد حامد كشك اإلسكندرية
33.  

 حسام عبداللطيف احمد خريبة  اإلسكندرية
34.  



 حسن اسماعيل على اسماعيل اإلسكندرية
35.  

 حسن طلبة حسن الفقى اإلسكندرية
36.  

 حسن فتح هللا محمد عبدالرحمن اإلسكندرية
37.  

 حماد احمد التهامى القرضاوى سكندريةاإل
38.  

 حمدى ابراهيم طلبة فليفل اإلسكندرية
39.  

 حمدى صبحى منصور بيومى اإلسكندرية
41.  

 حمدى محمود على  اإلسكندرية
41.  

 خالد فتحى محمد سعد ونس اإلسكندرية
42.  

 خليفة محمد الحيطاوى اإلسكندرية
43.  

 خليفة محمد حسن خليفة اإلسكندرية
44.  

 ع صالح سعد محمدربي اإلسكندرية
45.  

 رجب احمد محمد مجاهد اإلسكندرية
46.  

 رضا صالح اسماعيل الخولى اإلسكندرية
47.  

 رضا عبدالمنعم اسماعيل جاموس اإلسكندرية
48.  

 رمضان ابراهيم ابراهيم  اإلسكندرية
49.  

 رمضان عبدالسالم اسماعيل جمعة اإلسكندرية
51.  

 


